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Jaunartzerako abestiak… 
 
1. Ogi hau jaten dauanak izango dau bizia. 
  Kaliz hontan aurkitzen da Jainko-odol guztia: 
R/.  Hor dogu janaria ta hor gure edaria. 
 
2. Jaungoikoak deitzen gaitu: bera dogu janari. 
  Beragan dogu aurkitzen osasuna ugari. 
R/. Zelan begiratzen deutson Jainkoak gizonari! 
 
3. Danok gaur jaten badogu ogi bat mahai batean 
  ezin izan gorrotorik gaurtik gure artean. 
R/. Alkar maitatu dagigun Jesusen izenean. 
 
 
 
Hemen gaituzu, Jauna, ogiaren eske, 
bizi behar honetan ahuldu bait gintezke. 
Zure gorputz santua hartu nahi genduke: 
zu barik bizitzerik ezingo genduke. 
 
Munduak behar badau eguzki-argia, 
mendiko abereak, iturri garbia; 
besteok nahi badogu barruko bizia 
beharrezkoa jaku zeruko ogia. 
 
Jauna, zure grazia lagun dakigula, 
ogi hau jan dagigun behar dan bezela; 
Ez ahaztu txarrerako jarriak gaozela: 
arren, zuzen ta leial bizi gaitezela. 
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1 Zu gure maisu zaitugu, zu gure gidari 
zure hitza guretzat indar eta argi. 
2 Maitasunezkoa dogu, Jauna, zure hitza 
Zu zaitugu egia, bidea, bizia! 

 
 
(Gurejauna gorde ondoren, isilunetxo bat egin daiteke, eta 
oharrak eginez —balegoz— otoitza esanez amaitu). 
 
 
OTOITZA 
 
Jesus Jauna: 
handia da gizakionganako  
agertzen dozun ardurea, eta 
erakusten deuskuzun otoitzaren indarra. 
Ez gaizuz itzi etsipenean jausten; 
adoretu gaizuz oztopoei aurre egiteko, 
eta emoiguzu, horretarako, 
otoitzaren barru-barruko egarria, 
holan beti sumatu ahal izan daigun Jainkoa 
geure ondo-ondoan gu adoretzen. 
—Amen. 
 
† Bedeinka gaizala Jainko ahalguztidunak: Aitak 
eta Semeak eta Espiritu santuak. 
—Amen. 
 
† Goazen Jaunaren bakean. 
—Eskerrak Jainkoari. 
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—Jesus Jauna, gure bildurrak uxatzen dozuzana, 
erruki, Jauna. 
 
 
 Goretsi daigun guztion Egile eta Aita/Ama 
dogun Jainkoa: 
 
Jauna, gure Jainkoa:  BEDEINKATUA ZU 
Zeru-lurren egile:  BEDEINKATUA ZU. 
Guztien Salbatzaile:  BEDEINKATUA ZU. 
Gure Jabe zara-ta:  BEDEINKATUA ZU. 
 
Jesus, Jainko-Semea: BEDEINKATUA ZU. 
Guregatik hil zara:  BEDEINKATUA ZU. 
Aitak biztu zaitu-ta: BEDEINKATUA ZU. 
Gure artean zagoz:  BEDEINKATUA ZU. 
  
Espiritu Santua:   BEDEINKATUA ZU. 
Bizien bizigarri:   BEDEINKATUA ZU. 
Poz-emoile bikaina:  BEDEINKATUA ZU. 
Negarretan pozgarri: BEDEINKATUA ZU. 
 
Egin daigun otoitz Jesus gure Jaunak egiten 
eban lez: horretarako salmoak erabiliz: 

 

(otoitz hau jesarrita egin daiteke) 
 
 

R/. Jauna, zure maitasuna erakutsi eiguzu, 
 zure salbamena emoiguzu. 
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ru-eskeintza garatu daien Jainkoaren presentzia 
sumatzeko, eskatu deiogun Jaunari. 
 
—Norbera izateko, bestea birrindu, txikitu edo 
menpean hartu behar dala uste dabenen alde: 
aurkitu daien euren bizia besteen alde eskein-
tzearen poza, eskatu deiogun Jaunari. 
 
—Gure eliz alkarte ahuldu eta zahartuen alde:  
etsipenean jausi ez daitezan, eta, uste ona 
Jainkoagan jarrita eukiteak emoten dauan pozaz 
jabetu daitezan, eskatu deiogun Jaunari. 
 
—Otoitzerako alkartuta gagozenon alde: otoitza 
geure bizitzearen ardatz izan daiten eta beti 
bilatu daigun ez geure ona, ondoan daukaguna-
rena baino, eskatu deiogun Jaunari. 
 
† Gure otoitzak Jesus Jaunak irakatsitakoan 
indar hartu daian, esan daigun gogotsu, Jesusek 
berak irakatsitako otoitza: 
 

GURE AITA ZERUETAN ZARANA, 
SANTU IZAN BEDI ZURE IZENA, 
ETOR BEDI ZURE ERREINUA, 
EGIN BEDI ZURE NAHIA 
ZERUAN BEZELA LURREAN ERE. 
EMOIGUZU GAUR EGUN HONETAKO OGIA, 
PARKATU GURE ZORRAK 
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Erregeen liburutik   (1 Erg 19, 9a. 11-13a) 
 
Egun hareetan, Elias Horebera, Jainkoaren mendira, etorri 
eta hango leize-zulo batean gelditu zan. Jaunak esan eutsan: 
«Urten eta zagoz zutunik mendian, Jaunaren aurrean; Jauna 
igaroko da». 
Jaunaren aurretik haize zakar indartsuak jo eban, mendiak 
urratzen eta harkaitzak zartatzen ebazala; baina Jauna ez 
egoan haizean. Haizearen ondoren, lurrikarea izan zan; baina 
Jauna ez egoan lurrikaran. Lurrikararen ondoren sua; baina 
Jauna ez egoan suan. Suaren ondoren zurrumurru fin baten 
hotsa. 
Entzun ebanean, Eliasek aurpegia estaldu eban soingaineko-
az; gero, urten eta zutunik gelditu zan leizearen aurrean. 
 

Jaunak esana 
 

 
San Paulo Apostoluak Erromatarrei egindako gutunetik   
(Erm 9, 1-5) 
 
Senideok: Egia dinot —Kristo dot lekuko—; ez dinot guzurrik, 
neure kontzientziak ere, Espiritu Santuak argituta, holan au-
tortzen deust: handia da nire nahigabea, eten bakoa nire bi-
hotzaren mina. 
Ni neu madarikatua, Kristogandik aldendua izatea ere onartu-
ko neuke, hori nire odoleko senideen onerako balitz. Israelen 
ondorengoak dira eta Jainkoak seme-alabatzat hartu ebazan; 
eurek dabez Jainkoaren presentzia aintzatsua, itunak, Legea, 
kultua eta agintzariak; eurenak dira asabak eta, giza jatorria-
ri jagokonez, eurakandik dator Kristo, gauza guztien gainetik 
dagoan Jainkoa. Bedeinkatua izan bedi gizaldietan. Amen. 
 

Jaunak esana 
 
Ebanjelioa 
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† Aitaren eta Semearen eta Espiritu santuaren 
izenean. 
—Amen. 
 

† Ondo etorri, senideok, sinismenaren ospaki-
zun honetara. Jainkoaren hurtasuna sumatu nahi 
dogu gure bizitzako arazo guztietan, etsipenean 
jausi ez gaitezan, oztopoei aurre egin deiegun 
eta arazo guztiei arduraz oraturik, geure burua 
inoiz ere bakarrik ikusi ez daigun. Ea Jainkoaren 
hitzak laguntzen deuskun horretan. Gogo onez 
hartu daigun esku, ba, elizkizun honetan. 
 
 

Sarrera-abestia 
GOAZEN GUZTIOK BATERA Jaunarekin egotera. 
Goazen guztiok batera Jaunarekin egotera. 

1 Pozik alkartu gaitezen Aita dogu-ta laguntzen. 
2 Seme-alaba bezela zaindu gagizuz Zuk, Jauna. 
3 Entzun daizala Jaun onak gure poz eta negarrak. 

 
 
Damu-otoitza 
 
† Jainkoa geure ondoan dogula ez dogu ondori-
oetatik atarako, beraganako gure uste onetik 
baino. Jo daigun bere errukira: 
—Jesus Jauna, Aitarekin hartu-emon estuak 
zenduzana, erruki, Jauna. 
—Jesus Jauna, otoitzean gau osoak emoten zen-
duzana, Kristo, erruki. 
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Abestiak 
 

Jesus, munduko argia. 
Jesus, zinezko egia. 
Jesus, betiko bizia. 

 
Jainko gizon eginari 
agur, ospe, onespena; 
Jesukristo erregeri 
esker otoi, maitasuna. 

 
Eskerrik asko, Jauna,  
bihotz-bihotzetik; 
eskerrik asko, Jauna, 
orain eta beti. 
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Entzungo dot Jainkoak dinoana: 
Jaunak bakea agintzen deutse. 
Hurrean dabe salbamena begirune deutsoenek; 
bai, gure lurraldean kokatuko da Jaunaren aintza. R/. 
 
Maitasunak eta leialtasunak topo dabe egiten, 
justiziak eta bakeak alkar besarkatzen. 
Leialtasuna lurretik erneten da, 
justizia zerutik jaisten. R/. 
 
Jaunak emongo dau euria, 
eta ekarriko dau uzta gure lurrak. 
Haren aurretik joango da justizia, 
haren urratsei jarraituko deutse ondoizateak. R/. 
 
 
 

HITZAREN LITURGIA 
 
Zer ikasi behar ete dogu Jesusengandik: beste-
enganako daukan ardurea izaten geuk ere, ala 
gure bizitzako oztopo eta mugetan Jainkoaren 
hurtasuna sentitzen, eta horretarako otoitz egi-
ten? 
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GEUK ERE GURE ZORDUNEI 
PARKATZEN DEUTSEGUN EZKERO 
ETA EZ GU TENTALDIRA EROAN 
BAINA ATARA GAGIZUZ GATXETIK. 

 
 
(Gurejauna altara gainean jarri daiteke. Agurtu ondoren —
belauna okertuz edo burua makurtuz—, esan): 
 
—Jaungoikoaren Bildotsa, zeuk kentzen dozu 

munduko pekatua: ERRUKI, JAUNA. 
 
—Jaungoikoaren Bildotsa, zeuk kentzen dozu 

munduko pekatua: ERRUKI, JAUNA. 
 
—Jaungoikoaren Bildotsa, zeuk kentzen dozu 

munduko pekatua: EMOIGUZU BAKEA. 
 
(Hostia bat eliztarrei erakutsiz, esan:) 
 

—Hona hemen Jaungoikoaren Bildotsa, hona 
munduko pekatua kentzen dauana: zoriontsu-
ak Jaunaren mahaira deituak. 

 
* Jauna, ni ez naz inor zu nire etxean sartzeko, 

baina esaizu hitz bat eta osatuko naz. 
 
Jaunartzerako abestia 
 
ZU GABE, JESUS, NORA joango gara gu? 
Zuk betiko bizitzako hitzak, Jauna, dituzu. 
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Jesu Kristoren Ebanjelioa San Mateoren libu-
rutik   (Mt 4, 22-33) 
 
Jentea asetu ondoren, Jesusek bere ikasleak on-
tzian sartuazo ebazan eta bere aurretik bestal-
dera joateko agindu eutsen, Berak jenteari agur 
egin bitartean. Jentea bialdu eta gero, mendira 
igon eban Jesusek bakarrik, otoitz egitera. Ilun-
du ebanean, han egoan bakarrik. 
Txalupea, ordurako, lehorretik urrun joian, ola-
tuek astinduta, haizea kontra eban-eta. Goizal-
dera, Jesus hareekana joan zan ur gainean oi-
nez. Ikasleak, ur gainean ibilten ikusi ebenean, 
ikaratu egin ziran, mamuren bat zalakoan, eta 
bildurraren bildurrez deadarka hasi ziran. Baina 
Jesusek bat-batean berba egin eutsen: «Izan bi-
hotz! Neu naz; ez izan bildurrik!» Orduan Pedrok 
esan eutsan: «Jauna, benetan Zeu bazara, agin-
du egidazu ur gainean Zugana joateko». Jesusek 
erantzun: «Zatoz!» 
Pedro ontzitik jaitsi eta Jesusegana abiatu zan 
ur gainean oinez. Baina, haizearen indarra naba-
ritzean, bildurra sartu jakon eta, urperatzen ha-
si zala, deadar egin eban: «Jauna, salbau nagi-
zu!» 
Bat-batean Jesusek, eskua emon eta heldu egin 
eutsan, esanez: «Sinesmen gitxiko hori! Zergai-
tik izan dozu zalantza?» 
Ontzira igon ebenean, haizea gelditu egin zan. 
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Eta ontzian egozanak Jesusen aurrean ahuspez 
jarri ziran, esanez: «Benetan Jainkoaren Semea 
zara Zu!» 

Jaunak esana 
 
 

(Ondoren DIRU-BATZEA, egin daiteke) 
 
Oharra 
Bada konpromiso bat gure beharrizanei erantzutea, 
eta gure inguruko behartsuei laguntzea. Horren 
ezaugarri dogu orain egiten dogun diru-batzea: be-
hartsuaren ondoan gagozela adierazten dogu. Hau 
Jesusengandik beragandik ikasi dogu. 
 
 
ESKARIAK 
 
† Gure bildurrak ekonomi-egoerea, eta eliz al-
karte askoren beherakadea eta zaharragotzea 
dira. Behar-beharrezko dogu Jainkoa geure on-
doan sumatzea. Zuzendu deioguzan barrutiko 
eskariak: 
 
—Elizearen alde: bere ustea Jainkoagan dauala 
eta ez beste ezerengan erakutsi daian, sufritzen 
dauanaren eta baztertua danaren ondoan ego-
nez, eskatu deiogun Jaunari. 
 
—Jainkoa behean eta detaileetan bilatzen ez 
dakienen alde: eguneroko zintzotasuna eta bu-


